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Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, 

wspólnie doświadczamy niekończących się zmian w edukacji; przed nami ko-

lejne, które na pewno wymagać będą cierpliwości, wytrwałości, przenikliwości, peda-

gogicznego mistrzostwa – zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych. Jak dotąd, bę-

dziemy starali się wspierać Państwa pracę na miarę własnych zasobów, wiedzy 

i umiejętności; szczególnie podkreślając znaczenie autonomii szkoły, potencjał pod-

miotowości i kreatywności nauczycieli oraz siłę przywództwa dyrektorów. 

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, że mogliśmy być użyteczni 

w minionym trudnym roku szkolnym – wspierając, radząc, inspirując i solidaryzując 

się. Czujemy się potrzebni, gdy służymy naszym doświadczeniem, głosem eksperckim, 

interpretacją zapisów prawa oświatowego. Mamy nadzieję, że w roku szkolnym 

2019/2020 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu będzie w dal-

szym ciągu Państwu bliski.  

Przygotowaliśmy ofertę edukacyjną na miarę potrzeb i wyzwań. Uwzględnia 

ona wymagania wobec szkół i placówek oraz kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa. Mamy przekonanie, że proponowane przez nas formy doskonalenia wspie-

rać będą realizację podstaw programowych, rozwój kluczowych kompetencji uczniów, 

wychowanie i profilaktykę na gruncie wartości czy nowatorstwo metodyczne.  

Za sprawą wielu konsultantów, którzy na co dzień łączą pracę w WODN i szkole,  

co raz lepiej znamy i rozumiemy wyzwania oraz potrzeby szkolnej rzeczywistości. 

Mamy nadzieję, że umocni nas w tym także reaktywacja doradztwa metodycznego.  

Szczególnej uwadze polecamy wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy 

i samokształcenia – te formy, wraz ze szkoleniami rad pedagogicznych, służą właści-

wej diagnozie i pozwalają dookreślić obszary doskonalenia zawodowego. Oczywiście 

zapraszamy na seminaria, warsztaty, kursy, ale także konferencje i konsultacje.  

W bieżącym roku szkolnym życzymy Państwu narastającego przekonania,  

że praca nauczyciela jest niekwestionowaną wartością, docenianą i godnie gratyfiko-

waną. Niechaj źródłem radości i codziennego uśmiechu będą otwarte umysły 

uczniów, współpracujący rodzice i życzliwie nastawione instytucje. 

Olgierd Neyman 

Dyrektor WODN w Sieradzu 
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ZZaassaaddyy  uuddzziiaałłuu  ww  ffoorrmmaacchh  ddoosskkoonnaalleenniiaa  WWOODDNN  ww  SSiieerraaddzzuu    
   

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w formach doskonalenia prosimy 

o zgłaszanie się  przez stronę internetową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka "za-

pisy na szkolenia")  lub tradycyjną pocztą na adres Ośrodka (wzór zgłoszenia znajduje 

się na końcu Informatora). 

 

Informujemy, że zgłoszenia na formy bezpłatne, ze względu na ograni-

czoną ilość miejsc, będzie można dokonać przez stronę internetową.  

O zakwalifikowaniu na szkolenie bezpłatne decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Zgłoszenia na wszystkie formy należy przysyłać  

do 20 września 2019. 

 

Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o terminach zajęć 

zgodnie z deklaracją złożoną w zgłoszeniu: 

 pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail 
lub 

 listownie na adres szkoły/placówki  
 

Informujemy również, że na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka w zakładce 

<SZKOLENIA>  zamieszczać będziemy wykaz szkoleń rozpoczynających się w kolejnych 

miesiącach.  

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wybranej formie jest mini-

mum 80% obecności na zajęciach oraz udostępnienie danych dotyczących daty i miej-

sca urodzenia uczestnika szkolenia (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia  

28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia). W przypadku form płatnych, do-

konanie całości wpłaty przelewem (nr konta 23 1240 6292 1111 0010 7001 9310) lub 

w kasie Ośrodka.  
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Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek 
 

W roku szkolnym 2019/2020 po raz kolejny proponujemy kompleksowe wspomaganie roz-
woju szkoły/placówki. Nasza propozycja może obejmować kilka działań, które podejmiemy  wspólnie 
z nauczycielami.  Kluczowe to: 

 pomoc w diagnozowaniu potrzeb i pracy szkoły/placówki,  

 projektowanie działań prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki, 

 realizacja zaplanowanych form wspomagania, 
 wspólna ocena efektów/opracowanie wniosków i rekomendacji zrealizowanego wspomagania. 

 

W minionym roku pracowaliśmy w podobny sposób, z powodzeniem, z kilkunastoma szkołami.  
W tym roku również przygotowaliśmy ofertę kompleksowego wspomagania do wybranych obszarów 
działalności szkoły/placówki. Taka forma wspólnej pracy nie będzie dla Państwa obciążająca. Może 
być rozłożona w czasie, na przykład zaplanowana na cały rok szkolny lub półrocze.  Wspomaganie  
realizowane jest w placówce i daje  szansę doskonalenia ważnych dla szkoły obszarów, a tym samym 
przyczynia się do działań  rozwojowych i projakościowych – ukierunkowanych na efekt. 

   

Zgłoszenia szkół do kompleksowego wspomagania przyjmujemy przez cały rok. Wystarczy wypełnić  
i przysłać do Ośrodka formularz zgłoszenia zamieszczony na końcu Informatora. Można zaproponować 
własny obszar tematyczny, wtedy pomożemy Państwu ustalić szczegółowy zakres wspomagania.  

 
Poniżej przedstawiamy kilka propozycji kompleksowego wspomagania szkoły w sytuacji,  gdy szkoła 
ma już zdiagnozowany obszar, w którym chce się rozwijać.  

 
Jadwiga  Wysocka & zespół: 
 

 Ocenianie wspierające  uczenie się 

 Procesy edukacyjne sprzyjające kształtowaniu kompetencji  uczenia się 

Ewa Ruszkowska & zespół: 

 Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów. Nauczanie kooperatywne: *konstruktywna 
informacja zwrotna, *metody i techniki arteterapii w pracy wychowawczej, *strategie pracy słu-
żące odpowiedzialności, samodzielności i inicjatywności. 

 Nauczanie-uczenie się; Jak dostosować metody pracy do stylów i strategii uczenia się uczniów? 

 Porozumienie w szkole. Budujemy bezpieczny klimat w szkole i relacje pomagające w nauce.  

 Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce oświatowej. Diagnoza-skuteczne 
komunikowanie się-asertywność-radzenie sobie ze stresem-kierowanie zmianą.  

Ilona Lewandowska  & zespół 

 Od analizy wyników egzaminu ósmoklasisty do sukcesu egzaminacyjnego uczniów. 

 Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej. 

Ewa Kulka  & zespół: 

 Praca dydaktyczna szkoły od podstawy programowej po egzamin zewnętrzny. 

 Środowisko lokalne szkolnym laboratorium, podręcznikiem, zestawem multimedialnym i mało 
znanym światem bliskim uczniowi. 

 Jak polubić i efektywnie wykorzystać świat diagnoz i analiz? 

 Jak świat ma się dowiedzieć o ofercie szkoły i dlaczego powinien ją znać? 
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KKKuuurrrsssyyy   nnnaaadddaaajjjąąąccceee   kkkwwwaaallliiifffiiikkkaaacccjjjeee   
  

  

  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

  
Tytuł: Zarządzanie oświatą  

  
CEL:  Zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą niezbędnych do pełnienia 

funkcji dyrektora szkoły/placówki 
TREŚCI:  Zgodnie z ramowym programem MEN 

 
Liczba godzin: 210  Koszt: 1600 PLN 

   Kierownik: Jadwiga Wysocka 

  

  

  
  

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  
ADRESAT: Zainteresowani kandydaci na Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu 

  
Tytuł: Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu 

  
CEL:  Przygotowanie przedstawicieli pracodawców do prowadzenia praktycznej 

nauki zawodu 
TREŚCI:  Podstawy pedagogiki, elementy psychologii 

 Metodyka praktycznej nauki zawodu 

 Umiejętności dydaktyczne 
 

Liczba godzin: 48  Koszt: 500 PLN 
   Kierownik: Ewa Marciniak-Kulka 

  

  

  
  

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
  

Tytuł: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu 

  
CEL:  Przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu 

TREŚCI:  Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu  

 Metodyka nauczania  

 Hospitowanie zajęć  
 

Liczba godzin: 150  Koszt: 1100 PLN 
   Kierownik: Ewa Marciniak-Kulka  
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KKKuuurrrsssyyy   nnnaaadddaaajjjąąąccceee   uuuppprrraaawwwnnniiieeennniiiaaa     

  

  
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

ADRESAT: Pedagodzy szkolni, nauczyciele uczący w szkołach podstawowych 
  

Tytuł: Spójrz inaczej na agresję 
(Rekomendacje KBPN i MEN) 

  
CEL:  Profilaktyka agresji i przemocy i integracja zespołu klasowego 

TREŚCI:  Trening kontroli złości wg. A. Goldsteina z „TZA” 

 Przyczyny i mechanizmy agresji dzieci i młodzieży                             

 Zasady i sposoby reagowania na "gorącą agresję" oraz strategie długofalowej 
pracy wychowawczej ze sprawcami i ofiarami 

 Oddziaływania zmierzające do zmiany agresywnych zachowań dzieci (meto-
dy: „Wspólnej sprawy" i „Bez obwiniania") 

 Zasady budowania szkolnych i klasowych programów profilaktyki agresji  
i przemocy 

 
Liczba godzin: 55  Koszt: 480 PLN 

   Kierownik: Ewa Ruszkowska,  
Teresa Zabrodzka (trener) 

  

  
  

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
  

Tytuł: Kierownik wycieczki szkolnej  
  

CEL:  Przygotowanie do pełnienia roli kierownika wycieczki 
TREŚCI:  Podstawowe przepisy prawne związane z organizacją wycieczek szkolnych 

 Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki szkolnej 
 

Liczba godzin: 10  Koszt: 80 PLN 
   Kierownik: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

  
  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i osoby zainteresowane 
  

Tytuł: Kierownik wypoczynku  
  

TREŚCI:  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników 

 Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy 
 

Liczba godzin: 10  Koszt: 120 PLN 
   Kierownik: Olgierd Neyman 
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ADRESAT: Studenci, maturzyści, osoby zainteresowane, nauczyciele wszystkich typów szkół 
  

Tytuł: Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców  
placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

  

TREŚCI:  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

 Obowiązki wychowawcy grupy 

 Bezpieczeństwo zdrowia i życia wychowawców wypoczynku 
 

Liczba godzin: 36  Koszt: 150 PLN 
   Kierownik: Olgierd Neyman 

 
 
 
 

SSSzzzkkkooollleeennniiiaaa   rrraaaddd   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnyyyccchhh      
 
 
Państwa Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosi-
my o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu Informatora) i przesłanie go pocz-
tą na adres WODN w Sieradzu lub dokonanie zgłoszenia przez stronę  interne-
tową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka „zapisy na szkolenia”). 
 
Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi: 

 do 4 godzin – 200 zł za godzinę szkolenia 
 5 godzin i więcej – 160 zł za godzinę szkolenia 

 
 

UWAGA!!! 

Jeśli w naszych propozycjach szkoleń rad pedagogicznych nie znajdzie-
cie Państwo odpowiedniej tematyki, możecie samodzielnie sformułować inte-
resujący Was temat lub wybrać go spośród warsztatów lub seminariów. Zrea-
lizujemy Państwa zamówienie. 

 
 

   SSZZKKOOLLEENNIIAA  RRAADD  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNYYCCHH  WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCEE  ZZ  RREEAALLIIZZAACCJJII  

KKIIEERRUUNNKKÓÓWW  PPOOLLIITTYYKKII  OOŚŚWWIIAATTOOWWEEJJ  PPAAŃŃSSTTWWAA    
 
 
Ocenianie kształtujące – prosty sposób na poprawę motywacji uczniów  
do uczenia się 
 Ocenianie kształtujące a  podstawa programowa. Techniki oceniania wspierającego 

 Doskonalenie umiejętności stosowania technik oceniania kształtującego w celu motywacji i roz-
budzania zainteresowań uczniów 

Grażyna Raźniewska 
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Jak wspierać ucznia w uczeniu się? 
 Cechy nowoczesnego procesu kształcenia 

 Proces uczenia się w świetle neurodydaktyki 

 Udzielanie informacji zwrotnej modele FUKO, GOLD , SPINKA 

 Metody nauczania sprzyjające uczeniu się – tworzenie społecznego środowiska uczenia się 

 Ocenianie pomagające się uczyć 
Jadwiga Wysocka 

Ocenianie poziomu i postępów uczniów w edukacji szkolnej  
 Sposoby indywidualizacji oceniania przedmiotowego 
 Informacja zwrotna we wspomaganiu rozwoju ucznia i doskonaleniu relacji z rodzicami.  

Ewa Marciniak-Kulka  

Jak realizować obowiązek współpracy szkoły kształcącej w zawodzie z praco-
dawcami? 
 Merytoryczny i formalny wymiar współpracy szkoły z pracodawcami 

 Formy i metody współpracy szkoły z pracodawcami 
 Nowoczesne sposoby współpracy szkoły z pracodawcami   

Ewa Marciniak-Kulka 

Jak wdrażać nową podstawę programową kształcenia w zawodzie? 
 Istotne aspekty zmian w modelowaniu kształcenia zawodowego w oparciu o nową podstawę 

programową 
 Program nauczania zawodu w tworzeniu oferty edukacyjnej szkoły 

Ewa Marciniak-Kulka 

Dlaczego warto doskonalić osadzanie szkoły w jej środowisku? 
 Szkoła liderem napędzającym rozwój uczniów w oparciu o dostępne zasoby 

 Potencjał środowiska lokalnego w kreowaniu wysokiej jakości usług edukacyjnych szkoły, jej 
indywidualności i atrakcyjności 

 Społeczna rola szkoły w jej środowisku 
Ewa Marciniak-Kulka 

Jak się odżywiać i jak się uczyć? Kształtowanie postaw prozdrowotnych  
u dzieci i młodzieży 
 Znaczenie prawidłowego odżywiania dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego 

dzieci i młodzieży. Przykłady produktów potrzebnych i niepożądanych w diecie dziecka 

 Działania dydaktyczne wspierające prawidłowy rozwój organizmu oraz  motywację uczniów  
i efektywność procesu uczenia się 

Anna Guć 

Program profilaktyczny GOLDEN FIVE  
 Pięć kluczowych „złotych obszarów”, które decydujących o motywacji uczniów do nauki,  

ich postawach wobec szkoły i sukcesach edukacyjnych 

 Cz. I wykład dla całego grona, Cz. II warsztat dla zainteresowanych nauczycieli. 13 godzin 

 Prezentacja programu Golden Five 

 Tworzenie atmosfery sprzyjającej koncentracji i pracy. Zwiększanie motywacji uczniów do nauki 
 Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości  

w klasie poprzez realizację określonych zasad w pracy z klasą i uczniem 

Ewa Ruszkowska 

Szkolna Interwencja Profilaktyczna cz. I 
 Podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole 

 Szkolna interwencja profilaktyczna – prezentacja metody 

 Wiedza na temat substancji psychoaktywnych. Funkcjonowanie zmiany w środowisku szkolnym 
Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk 
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Zarządzanie energią życiową jako profilaktyka stresu 
 Źródła energii płynące ze sfer: fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i duchowej. Korzyści z zarzą-

dzania energią życiową. Dla osoby i organizacji 
 Skuteczna regeneracja. Jak długofalowo troszczyć się o siebie i własne zdrowie? 

Ewa Ruszkowska 

Jak rozwijać aktywność poznawczą i kreatywność u każdego ucznia? 
 Prezentacja skutecznych metod oraz pomocy dydaktycznych uwzględniających możliwości  

i potrzeby współczesnych uczniów w procesie dydaktycznym 

 Sztuka zadawania pytań otwartych, czyli jak pytać, by uczniowie mówili oraz jakie proponować 
zadania i polecenia, by wspierać ich proces uczenia się? 

Anna Guć 

Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie – jak zadbać o bezpieczeństwo 
uczniów? 
 Zachowania ryzykowne w Sieci, prawne aspekty wykorzystania Internetu 

 Procedury reagowania na przemoc w Internecie 

 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Sieci – profilaktyka zagrożeń 
Małgorzata Bednarczyk 

Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem 
 Istota konfliktów międzyludzkich 

 Prezentacja swojego stanowiska i argumentów w konkretnej sytuacji problemowej 

 Inicjowanie stosowania metod wychowawczych i interwencyjnych,  służących budowaniu klima-
tu otwartości i współdziałania, w zaistniałym konflikcie 

Ewa Ruszkowska, Wiesława Chlebowska 

Lekcje sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych 
 Kompetencje kluczowe – cele i tło 

 Podstawa programowa a kompetencje kluczowe 

 Lekcje rozwijające umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, zdolność 
współpracy, kreatywnego myślenia, myślenia komputacyjnego i samoregulacji 

 Nauczyciel kształtujący kompetencje kluczowe  – umiejętności i postawy 
Jadwiga Wysocka 

Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej 
 Kompetencje kluczowe – czym są, jakie jest ich miejsce w podstawie programowej i dokumen-

tach programowych szkoły 

 Działania nauczycieli, dyrektora, zespołów przedmiotowych i innych organów szkoły na rzecz 
rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów 

Ilona Lewandowska 

Raport z analizy wyników egzaminów ósmoklasisty i co dalej? 
 Przygotowanie dla szkoły raportu z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty (język polski, mate-

matyka, język obcy) 
 Praca z radą pedagogiczną na wnioskach z analizy wyników – wypracowanie rekomendacji i pla-

nu działań doskonalących efekty kształcenia 

Ilona Lewandowska 

Wykorzystanie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty - czyli, jak sprawić, 
by statystyka służyła dydaktyce? 
 Elementy analizy wyników egzaminu  ósmoklasisty – podstawowe wskaźniki statystyczne, skala 

staninowa i centylowa, wskaźniki łatwości. Obliczanie, odczytywanie, interpretacja 
 Formułowanie wniosków i rekomendacji do pracy dydaktycznej oraz zmian w organizacji proce-

su kształcenia 

Ilona Lewandowska 
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SSZZKKOOLLEENNIIAA  RRAADD  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNYYCCHH  CC..DD..  

  
Jak robić dobrą szkołę w relacji dyrektor – nauczyciele – uczniowie – rodzice? 
 Nie bójmy się śmiałych wizji. Entuzjaści mogą być w mniejszości… 

 Partycypacja i podmiotowość w relacjach 

 Dokumenty prawa wewnątrzszkolnego i procedury środkiem, nie celem 

 Przykłady wyłącznie dobrych praktyk 
Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 

Dydaktyczny wymiar szkoły naszych czasów – w jakim kierunku zmieniać pra-
cę nauczycieli i uczniów? 
 Skąd czerpać wiedzę o istotnych trendach rozwojowych? 
 Jak wypracować zindywidualizowane praktyki w uczeniu się uczniów i rozwoju nauczycieli? 

Ewa Marciniak-Kulka 

Motywująca informacja zwrotna i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela 
 Wpływ informacji zwrotnej na samoocenę ucznia  i motywację do działania w procesie dydak-

tyczno – wychowawczym 

 Umiejętność formułowania informacji zwrotnej, zależnej od kontekstu 

 Wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych w procesie motywowania uczniów do nauki  
i zmiany zachowania 

Ewa Ruszkowska 

Ocena pracy nauczyciela – aspekty proceduralne i psychologiczne 
 Zasady, tryb i obszar pracy podlegający ocenie 

 Kryteria i wymagania wobec jakości pracy nauczyciela. Cele oceniania pracownika 

 Powinności i wymagania wynikające z realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego 

 Pułapki oceniania, bariery psychologiczne w procesie oceny. Sytuacja ocenianego i oceniającego 
Jadwiga Wysocka, Grażyna Raźniewska 

Kryzys tożsamości w zawodzie nauczyciela 
 Teoria kryzysu jako zjawisko psychologiczne 

 Dynamika i cechy kryzysu. Kryzys jako źródło rozwoju i zmiany 

 Poczucie własnej wartości – świadomość, samoakceptacja, odpowiedzialność, asertywność, 
celowość i prawość. Wolność i odpowiedzialność jednostki 

 Przekonania wspierające i ograniczające. Sposoby radzenia sobie w kryzysie tożsamości 
Jadwiga Wysocka 

Jak wspierać uczniów w procesie uczenia się, czyli narzędzia TOC w edukacji 

 Prezentacja  narzędzi myślowych TOC 

 Poznanie możliwości zastosowania poznanych narzędzi w rozwijaniu umiejętności: analizy 
tekstu, myślenia przyczynowo – skutkowego, wnioskowania i argumentowania 

Anna Guć 

Odpowiedzialność prawna nauczycieli w kontekście aktualnych przepisów 
prawa oświatowego 
 Obowiązki i prawa nauczyciela wynikające bezpośrednio z aktów prawnych 

 Konsekwencje wynikające z niedochowania należytej staranności w pełnieniu obowiązków przez 
nauczyciela 

 Obowiązki nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole  

 Wpływ prawa wewnątrzszkolnego na prawa i obowiązki nauczyciela 

 Odpowiedzialność nauczyciela w turystyce szkolnej 
Grażyna Raźniewska 
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Statut szkoły jako podstawa prawa wewnątrzszkolnego 
 Zawartość statutu szkoły zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2017 r. aktami prawnymi 

 Rola i znaczenie statutu w szkołach i placówkach 

 Zasady technik prawodawczych w kontekście pisania statutu i uchwały 

 Zasady dokonywania zmian w statucie szkoły/placówki krok po kroku 
Grażyna Raźniewska 

Gry psychologiczne uczniów –  do jakich zachowań zapraszają nauczycieli? 
 Gry psychologiczne – czym są , jak je rozpoznawać, jak sobie z nimi radzić? 

 Skuteczne sposoby ograniczania i eliminowania gier uczniów 

 Analiza transakcyjna: rodzaje transakcji, zasady czystej komunikacji wykorzystanie AT w skutecz-
nym porozumiewaniu się z uczniem 

 Budowanie pewności siebie poprzez umiejętność wyrażania własnego zdania i reagowania  
na sytuacje trudne 

Jadwiga Wysocka 

Potencjał ucznia – jak go rozpoznać i wykorzystać? 
 Pojęcie zdolności, charakterystyka ucznia zdolnego 

 Metody identyfikacji uczniów zdolnych 

 Zależność między postawą nauczyciela a diagnozowaniem i rozwijaniem zdolności uczniów 
Małgorzata Bednarczyk 

 

 

 

SSSiiieeeccciii   wwwssspppóóółłłppprrraaacccyyy   iii   sssaaammmoookkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa      
 

 

Szanowni Państwo! 

Proponujemy Państwu udział w sieciach współpracy i samokształcenia. To forma, na którą składa 
się kilka spotkań, podczas których realizowana będzie wskazana tematyka, ale będzie też miejsce 
na wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie uczestników sieci. Spotkania będą rozłożone  
w czasie, zatem nie będą dla Państwa absorbujące.  

Udział w sieci to nie tylko możliwość poszerzenia swoich kompetencji, ale też okazja do nawiązania 
interesującej współpracy z nauczycielami i specjalistami innych szkół. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

Sieć może być uruchomiona także w innych miejscach niż wskazane w ofercie, na przykład w gmi-
nie lub w powiecie – wystarczy zebrać 12 zainteresowanych uczestników z danego terenu.   
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele 
kształcenia zawodowego i szkolni doradcy zawodowi 

TYTUŁ: Kształcenie zawodowe – wykorzystanie szans i ograniczanie  
zagrożeń 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Nowe możliwości organizacji kształcenia zawodowego  

 Dobre praktyki w modelowaniu rozwiązań programowych i organizacyjnych 
 

Liczba spotkań: 4-5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

ADRESAT: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych  
TYTUŁ: Jak dbać o wielostronny rozwój szkoły podstawowej? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Szkoła podstawowa w systemie oświaty – możliwości i ograniczenia 

 Szkoła podstawowa w środowisku lokalnym – edukacja w realiach 

 Szkoła podstawowa „oknem na świat” – jak widzimy perspektywę rozwoju?  
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman, 
Grażyna Rażniewska  

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 
TYTUŁ: Ocena pracy nauczyciela 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE__SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Zasady, tryb i obszar pracy podlegające ocenie  

 Kryteria i wymagania wobec jakości pracy nauczyciela 
 Powinności wynikające z realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego 

 Cele oceniania pracownika. Psychologiczne pułapki oceniania 

 Sytuacja oceniającego i ocenianego – trudna emocjonalnie 

 Kompetencje osoby oceniającej 

 Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy oceniającej 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Jadwiga Wysocka,  

Janusz Jasiński 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: Dyrektorzy przedszkoli 
TYTUŁ: Jak kreować rzeczywistość przedszkola? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Ocena pracy nauczyciela. Kryteria, wskaźniki i wymagania 

 Działania dyrektora i zespołu nauczycieli na rzecz rozwijania kompetencji klu-
czowych dzieci 

 Zarządzanie przedszkolem w kierunku organizacji uczącej się 

 Rodzic, dziecko, nauczyciel – model edukacji.  Przykłady dobrych praktyk 
 

Liczba spotkań: 5   Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: "Nudne jest trudne" – karuzela z metodami wspierającymi  
aktywność uczniowską i uczenie się 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Propozycje metod i technik pracy sprzyjających aktywizowaniu i uczeniu się 

uczniów na lekcjach języka polskiego 

 Diagnoza i realizacja potrzeb zgłoszonych przez uczestników sieci 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Coś z niczego. Zabawy plastyczne dla dzieci 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Wpływ plastyki jako elementu sztuki na rozwój wyobraźni, zdolności manu-

alnych oraz możliwości wyładowania emocji 

 Inspirujące pomysły na twórczą zabawę z dzieckiem 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Staszak 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego 
TYTUŁ: Jak nie nudzić (się) na języku polskim? Jak znowu uczyć  

z przyjemnością? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 Skuteczne i efektywne formy i metody pracy 

 Stowarzyszenie umarłych poetów, czyli jak uwieść słowem 

 Formy i metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 Ocenianie najmniej dokuczliwe 

 Udział w lekcjach otwartych oraz refleksje wokół… 

 Współpraca z instytucjami wsparcia polonistycznego i źródła inspiracji 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 

TYTUŁ: Forum Bibliotekarzy Szkolnych – Jak rozwijać kompetencje  
kluczowe uczniów w bibliotece szkolnej? 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie 

 Działania sprzyjające kształceniu kompetencji kluczowych – wymiana do-
świadczeń 

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Wychowawcy klas i opiekunowie grup 

TYTUŁ: Skuteczny Wychowawca 
 WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Osoba wychowawcy a wspieranie ucznia w rozwoju – budowanie osobistego 
wizerunku. Diagnoza potrzeb rozwojowych grupy uczestników 

 Diagnoza pedagogiczna w pracy wychowawcy 

 Tworzenie w klasie, grupie atmosfery sprzyjającej koncentracji i pracy 

 Strategie służące rozwiązywaniu problemów 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Wychowawcy klas i opiekunowie grup  

TYTUŁ: Kompetencje kluczowe. Jak uczyć uczniów pracy we współpracy? 
Praca z Samorządem Uczniowskim i w świetlicy szkolnej sposobem na rozwijanie 

inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Projekt jako metoda pracy. Kreatywne rozwiązywanie problemów 

 Tutoring rówieśniczy jako metoda pracy 

 Wykorzystanie arteterapii dla rozwijania kompetencji emocjonalno-
społecznych 

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ewa Ruszkowska,  

Wiesława Chlebowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

ADRESAT: Pedagodzy szkolni miasta i gminy Łask 
TYTUŁ: Pedagodzy szkolni 

KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole; Działania profilaktyczne. 

 Narzędzia diagnostyczne  dla uczniów i wychowanków oraz sytuacji wycho-
wawczych 

 Procedury związane ze zwolnieniem uczniów z egzaminów pisemnych dla 
szkół podstawowych 

 Uczeń chory przewlekle w szkole masowej 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Wszyscy nauczyciele zainteresowani powyższą tematyką, pedagodzy, specjaliści 

TYTUŁ: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w edukacji włączającej – 
organizacja, realizacja, dokumentowanie – rozwiązania praktyczne 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Aktualne rozwiązania prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej dla uczniów ze SPE 

 Ciekawe, różnorodne rozwiązania dotyczące realizacji pomocy psychologicz-
no – pedagogicznej w praktyce 

 Dokumentowanie (programy, dzienniki, IPET-y, indywidualne teczki, itp.) proce-
su edukacyjnego uczniów ze SPE – bank pomysłów, rozwiązania praktyczne 

 
Liczba spotkań: 3  Prowadzący: Violetta  Florkiewicz 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ:  Jak uczyć historii w szkole podstawowej? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Niekonwencjonalne sposoby nauczania historii 

 Udział w lekcjach otwartych oraz refleksje wokół… 

 Historia lokalna kanwą edukacji historycznej 

 Wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami szkół 

 Wykorzystanie IT na lekcjach historii 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – stażyści  ubiegający się o stopień nauczy-
ciela kontraktowego 

TYTUŁ: Staż nauczyciela rozpoczynającego pracę – na starcie 
po stopień awansu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Konsekwencje zmian w prawie oświatowym dla awansu zawodowego nau-

czyciela  od 01 września 2018 roku  

 Plan zadaniowy –  formy i sposoby realizacji wymagań , przewidywane efekty 

 Metody aktywizujące oraz narzędzia multimedialne i informatyczne 
w procesie uczenia się ucznia 

 Sprawozdanie – samooceną dokonań. Rozmowa egzaminacyjna 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Janusz Jasiński, Grażyna Raźniewska, 
Wiesława Chlebowska 

Całkowity koszt  50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Pomysłowy nauczyciel świetlicy  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Propozycje zabaw zapoznawczych, integracyjnych, muzycznych, manualnych 

i ruchowych dla dzieci w zróżnicowanym przedziale wiekowym 

 Projekt edukacyjny w świetlicy szkolnej 

 Scenariusze zajęć świetlicowych 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Dorota Staszak, 
Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  
TYTUŁ: Kalendarz imprez szkolnych. Scenariusze na różne okazje 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 Stworzenie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych 

 Opracowanie i wymiana propozycji scenariuszy na każdą okazję 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz, 
Dorota Staszak 

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Wychowawcy i nauczyciele klas sportowych 
TYTUŁ: Klasy sportowe – łączmy się 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Metody pracy z klasą sportową – jak motywować sportowców do nauki? 

 Wymiana doświadczeń w obszarze metodyki i dydaktyk przedmiotowych 
 Rozwiązania organizacyjne, wsparcie instytucjonalne, formy promocji 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Aleksandra Majer 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

 

SSSzzzkkkooollleeennniiiaaa   dddlllaaa   dddyyyrrreeekkktttooorrróóówww   ssszzzkkkóóółłł///ppplllaaacccóóówwweeekkk      
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 
TYTUŁ: Wspieranie nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE    SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Kompetencje kluczowe – europejskie ramy odniesienia 

 Kształtowanie kompetencji kluczowych w świetle podstawy programowej 

 Umiejętności nauczyciela w kształtowaniu kompetencji kluczowych 

 Działania dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego – obserwacja lek-
cji pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych 

 Kryteria ocena pracy nauczyciela kształtującego kompetencje kluczowe 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek edukacyjnych 

TYTUŁ: Nadzór pedagogiczny w czterech wymiarach   
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Ewaluacja – wymagania  –  człowiek  

 Kontrola – prawo - człowiek  

 Monitorowanie – proces – człowiek 

 Wspomaganie – rozwój  – człowiek 
 

Liczba godzin: 10   Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Olgierd Neyman 

Koszt: 50  PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 
TYTUŁ: Trudne sytuacje w zespole pedagogicznym – jak sobie z nimi radzić? 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE    SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Gry  psychologiczne  w organizacji – rozpoznawanie i sposoby radzenia sobie 

z nimi 

 Założenia analizy transakcyjnej do diagnozy relacji w organizacji. Analiza 
transakcyjna jako metoda diagnozy relacji 

 Trójkąt dramatyczny Karpmana – diagnozowanie  obaw, celów, wartości 
i przekonań pracowników 

 Model stanów Ja – sposoby ich rozpoznawania. Transakcje jako sztuka ko-
munikowania się z innymi. Pozycje życiowe a style komunikacji 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Ocena pracy nauczyciela 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Zasady, tryb i obszar pracy podlegający ocenie  

 Kryteria i wymagania wobec jakości pracy nauczyciela 
 Powinności wynikające z realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego 

 Cele oceniania pracownika 

 Psychologiczne pułapki oceniania 

 Kompetencje osoby oceniającej 

 Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy oceniającej 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Jadwiga Wysocka, Janusz Jasiński 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Budowanie kultury szkoły jako organizacji uczącej się 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  II  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Diagnoza potrzeb rozwojowych w organizacji – metody diagnozy 

 Planowanie zmiany jakościowej w organizacji 
 Rola dyrektora i nauczyciela na poszczególnych etapach procesu rozwojowego 

 Motywowanie nauczycieli do podejmowania innowacyjnych działań, dele-
gowanie uprawnień i odpowiedzialności 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Tworzenie wewnątrzszkolnego prawa oświatowego przez organy 
szkoły szansą na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Partycypacyjny model tworzenia wewnątrzszkolnego prawa 

 Organizacja pracy szkoły w oparciu o funkcjonalne prawo wewnątrzszkolne 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy i wicedyrektorzy ze stażem dyrektorskim do 3 lat 

TYTUŁ: Warsztat pracy dyrektora szkoły/placówki 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Jakościowy obraz warsztatu pracy dyrektora szkoły/placówki  

 Świat dokumentów, które zgodnie z prawem prowadzi szkoła/placówka 

 Ludzie i relacje z nimi a jakość pracy szkoły 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Olgierd Neyman,  
Ewa Marciniak-Kulka 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół 

TYTUŁ: Ocena pracy dyrektora szkoły/placówki 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Procedura oceny pracy dyrektora szkoły 

 Spełnianie wymagań dla dyrektora jako nauczyciela i osoby sprawującej kie-
rownicze stanowisko w szkole 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, kierownicy świetlic, internatów 

TYTUŁ: Organizacja pracy wicedyrektora szkoły/placówki – zadania, 
uprawnienia, odpowiedzialność 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Wicedyrektor mentorem i powiernikiem 

 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego 
Monitorowanie pracy szkoły/placówki 

 Wicedyrektor na ścieżce awansu zawodowego nauczycieli 

 Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole lub placówce 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Konferencja 

ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, placówek 
TYTUŁ: Przepisy prawa oświatowego – stan na 1 września 2019 r. 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

 Ważne terminy w kalendarzu dyrektora w roku szkolnym 2019/2020 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Grażyna Raźniewska, Aleksandra Majer, 
Janusz Jasiński, Dorota Błaszczyk  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

EEE   ---   llleeeaaarrrnnniiinnnggg   
 

W ramach ogólnopolskich obchodów Roku Moniuszki zapraszamy Państwa do udziału w bez-

płatnym kursie e-learningowym „Stanisław Moniuszko w internetowych źródłach informacji”. 

Mogą Państwo uczestniczyć w kursie i uzyskać zaświadczenie (dla pierwszych 30 osób), wysy-

łając zgłoszenie ze strony www Ośrodka. Można także zalogować się jako „gość” – udział bez 

zaświadczenia. Kurs jest dostępny na platformie szkolenie e-learningowe. 
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Stanisław Moniuszko w internetowych źródłach informacji 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wyszukiwanie informacji na temat Stanisława Moniuszki w różnych źródłach 

internetowych  – m. in. archiwach, bibliotekach, serwisach internetowych 

 Rzetelne korzystanie ze źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: e-learning 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  
TYTUŁ: Ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację – dla uczniów  

i nauczycieli 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Sposoby na dobrą pamięć 

 Trening skupiania uwagi 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Wykorzystanie biblioterapii i bajkoterapii podczas zajęć  

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Terapeutyczne możliwości literatury 

 Bajki terapeutyczne i teksty literackie – zastosowanie w pracy z uczniem 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Tworzenie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji i pomocy 
dydaktycznych za pomocą narzędzi dostępnych w chmurze 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Przykłady zastosowań darmowych narzędzi dostępnych w chmurze do two-

rzenia, gromadzenia, udostępniania dokumentów i pomocy dydaktycznych 

 Współtworzenie dokumentów, budowanie arkuszy, prezentacji, ankiet, for-
mularzy i automatyczne gromadzenie wyników w arkuszu. Tworzenie repre-
zentacji graficznych danych 

 Wspólna edycja udostępnionych dokumentów 

 Bezpieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Wszyscy nauczyciele i specjaliści zainteresowania powyższą tematyką 

TYTUŁ: Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany sensorycznie – diagnoza 
i terapia z wykorzystaniem metody Delacato 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Ogólne założenia dotyczące metody Delacato 

 Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie sensoryzmów u dzieci 
z zespołem Aspergera lub autyzmem 

 Wybrane elementy terapii z wykorzystaniem metody Delacato, które można 
wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych (np. dieta sensoryczna) 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Wszyscy nauczyciele i specjaliści zainteresowania powyższą tematyką  

TYTUŁ: Organizacja kształcenia specjalnego, w tym pełna konstrukcja 
 IPET – u w świetle najnowszych rozporządzeń MEN 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji 

kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2019/2020 

 Rozwiązania praktyczne dotyczące wdrażania nowych przepisów prawa 
oświatowego w własnej placówce 

 Konstrukcja IPET – u w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

EEEddduuukkkaaacccjjjaaa   ppprrrzzzeeedddssszzzkkkooolllnnnaaa   iii   wwwccczzzeeesssnnnooossszzzkkkooolllnnnaaa      
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Zajęcia rytmiczne w przedszkolu – od rytmiki do tańca 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Ćwiczenia z zakresu techniki ruchu 

 Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni 

 Kształtowanie umiejętności wykorzystania naturalnych efektów perkusyjnych 
do akompaniamentu 

 Opanowanie wybranych układów tanecznych 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Zabawa z instrumentami.  
Jak samodzielnie opracować akompaniament? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Instrumenty perkusyjne – melodia czy rytm? 

 Zasady tworzenia akompaniamentu 

 Opracowanie akompaniamentów do wybranych utworów 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   
TYTUŁ: Kreatywne dzieci – edukacja oparta na twórczym  

potencjale dziecka 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Charakterystyka dzieci twórczych. Cechy twórczości dzieci 

 Twórczość, kreatywność, innowacyjność. Metody i techniki rozwijania twór-
czego potencjału dziecka 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   

TYTUŁ: Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej 
  Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w zakresie rozwi-

jania kompetencji kluczowych 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   
TYTUŁ: Wspomaganie procesów uczenia się dziecka 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Prawidłowości uczenia się dziecka. Strategie uczenia się. Cechy indywidualne 
dziecka a uczenie się 

 Proces uczenia się dziecka w przedszkolu a rozwój kompetencji kluczowych 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   

TYTUŁ: Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom 
 integracji sensorycznej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Zachowania dzieci, których podłożem jest problem w procesach integracji 
sensorycznej. Trudności w uczeniu się wynikające z niskiego poziomu inte-
gracji zmysłów podstawowych 

 Zabawy i ćwiczenia służące podnoszeniu poziomu integracji sensorycznej 
dziecka 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   
TYTUŁ: Trudne zachowania dzieci. Wybrane strategie postępowania 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Planowanie działań wychowawczych dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb i możliwości dzieci 

 Współpraca z rodzicami w procesie zmiany zachowania dzieci 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   
TYTUŁ: Przygotowanie dzieci do rozumienia emocji, uczuć własnych                         

i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Zabawy, ćwiczenia, zadania uczące dzieci nazywania i rozumienia emocji oraz 
kształtujące empatię dzieci 

 Umiejętności społeczne potrzebne dzieciom do budowania relacji w grupie  
i radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   

TYTUŁ: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w przedszkolu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Wykorzystanie wyników diagnozy rozwoju dziecka do planowania procesu 
edukacyjnego 

 Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   

TYTUŁ: Metoda projektów w edukacji przedszkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Tworzenie dzieciom warunków w przedszkolu do doświadczeń społecznych, 
językowych, matematycznych, przyrodniczych i artystycznych 

 Kształtowanie samodzielności i decyzyjności dzieci 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   

TYTUŁ: Zabawy matematyczne w przedszkolu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Wymagania programowe w zakresie kompetencji matematycznych 

 Tworzenie dzieciom warunków w przedszkolu do doświadczeń w zakresie 
kompetencji matematycznych 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Kreowanie przestrzeni w przedszkolu do eksperymentowania  
rytmem, dźwiękiem, ruchem, głosem 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zabawy i ćwiczenia wykorzystujące rytm, dźwięk, ruch do zagospodarowania 

przestrzeni 

 Ćwiczenia w improwizowaniu ruchem i dźwiękiem  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   

TYTUŁ: Z piosenką w przedszkolu przez cztery pory roku  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Opracowanie rytmiczno – muzyczne piosenek o tematyce jesienno – zimowej 

 Opracowanie rytmiczno – muzyczne piosenek o tematyce wiosenno – letniej  
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   

TYTUŁ: Nauka czytania przez zabawę – metoda Ireny Majchrzak 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Zastosowanie metody I. Majchrzak w procesie nauki czytania w edukacji 
przedszkolnej 

 Praktyczne rozwiązania dydaktyczne – zabawy, ćwiczenia, sesje czytania 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego   

TYTUŁ: Zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania liter – metoda  
dobrego startu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Zastosowanie metody dobrego startu w procesie przygotowania do nauki 
pisania liter 

 Praktyczne rozwiązania dydaktyczne – zabawy, ćwiczenia, karty pracy 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Korzystanie z zasobów internetowych w edukacji przedszkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Internet jako baza materiałów dydaktycznych 

 Ciekawe adresy internetowe do wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz zainte-

resowani powyższą tematyką 
TYTUŁ: Ja też potrafię czytać – skuteczne metody pracy z dziećmi 

 z trudnościami w czytaniu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Diagnoza uczniów z trudnościami w czytaniu (różne aspekty, również pod 

kątem podłoża neuroanatomicznego) 

 Metody pracy z uczniem z trudnościami w czytaniu: Glena Domana, Marian-
ne Frőstig, 18 – struktur sylabowych, sekwencyjno – symultaniczna i inne 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Pomysły na ozdoby wielkanocne 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Omówienie technik plastycznych  wykorzystywanych podczas tworzenia 

ozdób wielkanocnych  

 Wykonanie ozdób świątecznych 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Zabawy muzyczno – ruchowe w rytmie krakowiaka i nie tylko….  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Krakowiak jako taniec, charakterystyczne cechy, podstawowe kroki krakowiaka 

 Opracowanie muzyczno – rytmiczno – ruchowe piosenek w rytmie krakowiaka 

 Opracowanie ruchowe z uwzględnieniem rysunku przestrzennego    
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Tańce różnych narodów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wskazówki metodyczne dotyczące wprowadzania tańców 

 Opracowanie układów tanecznych    
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne (blended learning) 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

TYTUŁ: Zabawy dla uczniów z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną  
do wykorzystania również w świetlicy szkolnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Wybrane narzędzia do diagnozy sprawności grafomotorycznej uczniów 

 Szeroki wybór ćwiczeń, gier i zabaw mających na celu podniesienie sprawno-
ści grafomotorycznej, szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów 
z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Zabawy muzyczno – ruchowe rozwijające inwencję twórczą dziecka  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wpływ zajęć muzyczno – ruchowych na rozwój aktywności twórczej dziecka 

 Zabawy uwrażliwiające na elementy muzyki 

 Zabawy muzyczne i taneczne rozwijające inwencję twórczą 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Domowe laboratorium, czyli doświadczenia przyrodnicze w domu, 

w szkole i w przedszkolu 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Poznanie potencjału dydaktycznego produktów i przedmiotów łatwo 

dostępnych w domu, w szkole i w przedszkolu 

 Przykłady  doświadczeń, które wyjaśniają zjawiska przyrodnicze występujące 
w codziennym życiu 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Część II. Domowe laboratorium, czyli doświadczenia przyrodnicze 

na wycieczce, w szkole i w przedszkolu 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Poznanie możliwości prowadzenia badań i doświadczeń w naturalnym 

środowisku przyrodniczym  

 Przykłady doświadczeń ilustrujące wpływ człowieka na środowisko i nie tylko 
np. czy można zrobić papier z makulatury, zbudować model oczyszczalni? 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego  i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Doświadczenia z fizyki dla najmłodszych 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

  

TREŚCI:  Uczymy odkrywać świat poprzez eksperyment i zabawę 

 Proste doświadczenia fizyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego 
użytku 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Zenona Stojecka 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/Sieradz 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Zabawy i ćwiczenia muzyczne wspomagające nabywanie  

kompetencji matematycznych uczniów klas I – III  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Płaszczyzny łączenia muzyki z edukacją matematyczną 

 Propozycje ćwiczeń, zadań i zabaw z wykorzystaniem muzyki    
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Pierwsze kroki w „Scratchu” 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 
 

TREŚCI: 

 

 Podstawy programowania w języku Scratch 
 Tworzenie gier i animacji 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Aleksandra Majer 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Elementy tańca (ludowego, współczesnego, towarzyskiego)  
na lekcjach wychowania fizycznego w klasach młodszych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

TREŚCI: 

 

 Kształtowanie koordynacji ruchowej 
 Rozwijanie płynności i harmonii wykonywanych ruchów a prawidłowa postawa 

 Interpretacja ruchowa dźwięków wysokich i niskich 

 Współdziałanie w parach i w grupie ćwiczebnej 
 Zasady kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej 

 
Liczba godzin: 8   Prowadzący: Dorota Staszak, Aleksandra Majer 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Krytyczne myślenie – co to jest, jak tego uczyć? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 
 
 
 

TREŚCI: 

 

 Wspieranie dzieci w procesie nabywania umiejętności oraz określania  
i wyrażania własnych potrzeb. Wytrwałe dążenie do celu 

 Przewidywanie konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami 
 Przygotowanie dziecka do dorosłego życia – pełnego sukcesów i porażek 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Aleksandra Majer 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Obszary pracy nauczyciela z rodzicami na gruncie podmiotowości  
i partnerstwa 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

TREŚCI: 

 

 Umacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy nauczycielem i rodzicami podczas 
wspólnie wykonywanych zadań 

 Umożliwienie dwukierunkowego porozumiewania się nauczyciela i rodziców  
na zasadzie demokratyzmu i partnerstwa 

 Sugerowanie rodzicom określonych form oddziaływań wychowawczych,  
za pomocą których mogliby pomóc swojemu dziecku w nauce i zachowaniu 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Aleksandra Majer 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Twórcze zabawy plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 
TREŚCI: 

 

 Zabawy i ćwiczenia o charakterze plastycznym stymulujące rozwój myślenia  
i kreatywności dzieci 

 Usprawnianie posługiwania się narzędziami i materiałami plastycznymi 
 Zabawy z nietypowym wykorzystaniem typowych materiałów plastycznych 

 
Liczba godzin: 10   Prowadzący: Aleksandra Majer 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Czy można zrobić coś z niczego? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

TREŚCI: 

 

 Stymulowanie rozwoju myślenia i kreatywności dzieci 

 Usprawnianie posługiwania się narzędziami i materiałami pochodzącymi  
z recyklingu 

 Wykonanie dekoracji świątecznych i okolicznościowych z odpadów – wdraża-
nie dzieci do dbania o własne środowisko 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Aleksandra Majer 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Projekt edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej  
jako element innowacji pedagogicznej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

TREŚCI: 

 

 Planowanie, prezentowanie i samoocenianie w projekcie dla dzieci młodszych 
 Kontraktowanie projektu z dziećmi młodszymi 

 
Liczba godzin: 8   Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka, Aleksandra Majer 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Tworzenie i wykorzystywanie autorskich narzędzi oceny  
efektywności kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

TREŚCI: 

 

 Konstruowanie zadań diagnozujących 

 Tworzenie szkolnych arkuszy oceny efektywności kształcenia 

 Wnioskowanie i rekomendowanie na podstawie wyników diagnozy edukacyjnej 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Aleksandra Majer 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele   

TYTUŁ: Usprawnianie narządu głosu  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Fizjologia i higiena głosu. Terapia zaburzeń głosu przy pomocy metod LAX 

VOX i Manualnej Terapii Krtani wg Mathieson  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Zofia Szpikowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczny 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Spokojnie … – zabawy relaksujące, wyciszające i odprężające grupę 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Propozycje zabaw i ćwiczeń relaksujących,  odprężających 

 Wierszyki, rymowanki i bajeczki do wykorzystania w pracy z dziećmi 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Ciekawe strony internetowe dla uczniów klas I – III 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie internetowych zasobów edukacyjnych w pracy na lekcji 

 Strony w sieci  wspierające rozwój uczniów w klasach I – III 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Programowanie w klasach I – III jako kreatywne rozwiązywanie  

problemów z różnych dziedzin przy wykorzystaniu metod i narzędzi IT 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Metodyka nauczania programowania małych dzieci przez zabawę bez użycia 
komputera i tabletu. Platformy z gotowymi multimedialnymi materiałami 
dydaktycznymi do wprowadzenia dziecka w świat programowania poprzez 
gry dydaktyczne 

 Zapoznanie z wizualnymi językami programowania w klasach I – III i ich wy-
korzystanie w edukacji np. matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej 

 Tworzenie poprzez zabawę prostych programów, historyjek. Modyfikowanie 
programów stworzonych przez innych 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Elementy programowania w edukacji przedszkolnej jako działanie 
innowacyjne 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Metodyka nauczania programowania małych dzieci przez zabawę bez użycia 

komputera i tabletu 

 Zabawy z dziećmi (bez użycia komputera i tabletu) wprowadzające w świat 
algorytmiki i programowania przez zabawę 

 Platformy z gotowymi multimedialnymi materiałami dydaktycznymi  
do wprowadzenia dziecka w świat programowania poprzez gry dydaktyczne 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
 

 

  

JJJęęęzzzyyykkk   pppooolllssskkkiii   
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 

TYTUŁ: Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej  
w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE) 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

TREŚCI:  Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Olgierd Neyman 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Lekturowy zawrót głowy – jak "oswoić" lektury szkolne? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Przegląd metod i technik pracy wspierających aktywność uczniowską na lek-

cjach związanych z omawianiem lektur szkolnych (np.:  lapbook,  escape ro-
om, stacje zadaniowe, sketchnotki, itp.) 

 Prezentacja zestawów ćwiczeń, zadań i gier wspierających odczytywanie,  
rozumienie i interpretowanie lektury 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: "O (nie)trudnej sztuce argumentowania" – jak ćwiczyć z uczniami 
wypowiedzi argumentacyjne? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Istota wypowiedzi argumentacyjnych zawarta w zapisach podstawy progra-

mowej i kryteriach egzaminacyjnych 

 Różne rodzaje argumentów oraz konstrukcja – problem, stanowisko, argu-
ment, przykład  – ćwiczenia dla uczniów 

 Wypowiedzi argumentacyjne typu egzaminacyjnego – przykłady tematów, 
zastosowanie kryteriów egzaminacyjnych do oceniania szkolnego 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 
TYTUŁ: "Ach, tworzyć, tworzyć" – jak ćwiczyć z uczniami wypowiedzi  

twórcze typu egzaminacyjnego? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Istota wypowiedzi twórczych zawarta w egzaminacyjnych kryteriach ocenia-

nia. Przykłady ćwiczeń rozwijających twórcze pisanie 

 Budowanie tematów twórczych typu egzaminacyjnego. Posługiwanie się  
w praktyce kryteriami egzaminacyjnymi 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Korespondencja tekstów kultury jako sposób na atrakcyjne nau-
czanie literatury 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Teksty literackie a inne teksty kultury, w tym teksty ikoniczne (film, obraz, 

grafika, komiks i inne) 

 Teksty kultury popularnej jako tło do tekstów kultury wysokiej 

 Pomysły sytuacji dydaktycznych wykorzystujących korespondowanie różnych 
tekstów kultury 

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 
TYTUŁ: Kostka do gry na zajęciach polonistycznych. Kształtowanie  

kompetencji kluczowych przez zabawę 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie elementów gry na zajęciach języka polskiego 

 Zabawa z kostką pretekstem do realizacji  treści programowych z języka polskiego 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego 

TYTUŁ: Język polski inaczej, czyli komputer, komórka i sketchnoting  
na lekcji 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Lekcje wyprzedzające 

 Stacje zadaniowe 
 Alternatywne sposoby sprawdzania wiedzy 
 Mapy myśli/sketchnotki. Lapbooki 
 Wykorzystanie gier planszowych w procesie edukacyjnym 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego, inni zainteresowani nauczyciele szkoły podstawo-

wej i ponadpodstawowej 
TYTUŁ: Co zamiast szkolnego „kija i marchewki” na przykładzie  

lekcji języka polskiego? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Praca w „kulturze błędu” 

 Konstruktywny proces dydaktyczny zamiast transmisyjnego 
 Budowanie relacji 
 Praktykowanie dialogu komunikacyjnego 
 Przykłady alternatywnych metod pracy na lekcji 
 Przykłady alternatywnych metod sprawdzania wiedzy 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego 

TYTUŁ: Romantyzm inaczej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Jak mówić (uczyć) o bohaterze romantycznym w XXI wieku? 

 Bohater romantyczny a popkultura 
 Biografia twórcy romantycznego jako klucz do lektury 
 Propozycje scenariuszy lekcji związanych z lekturami romantycznymi 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego, inni zainteresowani wykorzystaniem teatru (dra-

my) jako metody pracy z uczniami 
TYTUŁ: Animacja teatralna w procesie dydaktycznym 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Tekst (materiał dydaktyczny) jako treść, forma i życiowe doświadczenie 

 Praca z tekstem jako tworzywem teatralnym 
 Emisja głosu i oswajanie przestrzeni scenicznej 
 Teatr jako zespół i proces grupowy w integracji klasy 
 Wykorzystanie teatru w metodyce przedmiotowej 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Innowacyjne techniki IT w nauczaniu języka polskiego i historii 

zgodnie z nową podstawą programową 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji języka polskiego i historii 

z wykorzystaniem e-podręczników, filmów z Internetu, interaktywnych zaso-
bów edukacyjnych uwzględniających zapisy nowej podstawy programowej 

 Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami 
dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z uczniem zgodnie z nową 
podstawą programową 

 Tablica interaktywna i przykłady wykorzystania darmowego oprogramowania 
działającego na wszystkich tablicach z wbudowanymi gotowymi ćwiczeniami 
multimedialnymi 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Jak ciekawie omówić lekturę? Sposoby pracy z tekstem 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Proces omawiania lektur szkolnych – inspiracje metodyczne 

 Przykłady dobrych praktyk 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Po co uczniom mitologia? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Metody i techniki pracy sprzyjające zainteresowaniu uczniów mitologia 

 Ślady mitologii we współczesnym świecie – nazewnictwo, frazeologia, sym-
bolika. Propozycje zestawów ćwiczeń i zadań dla uczniów 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego, zainteresowani wychowawcy 

TYTUŁ: Uczeń – orator. Ćwiczenie ustnych wypowiedzi i rozwijanie  
umiejętności wystąpień publicznych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Co chcę powiedzieć – w poszukiwaniu tematu 

 Jak chcę powiedzieć – rodzaje argumentów, tropy i figury retoryczne 
 Podstawy sztuki żywego słowa. Kodeks dobrego mówcy 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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JJJęęęzzzyyykkkiii   ooobbbccceee      
  

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka niemieckiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   
na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Dostosowywanie treści nauczania i zadań językowych pod kątem potrzeb 

i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 Przedstawienie sposobów pracy i motywowania uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
  

  

  

  

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka niemieckiego szkoły podstawowej 
TYTUŁ: Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka  

niemieckiego w szkole podstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Pojęcie kompetencji kluczowych 

 Przykłady kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach języka niemieckie-
go w szkole podstawowej 

 Tworzenie scenariuszy zajęć uwzględniających kształcenie kompetencji klu-
czowych 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

  

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego w przedszkolu 

TYTUŁ: Język angielski w przedszkolu – edukacja językowa dzieci  
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Nauka przez zabawę – gry i zabawy językowe  

 Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego – integrowanie 
umiejętności językowych, gry i zabawy językowe 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie gier i zabaw w procesie języka angielskiego  

 Nauczanie wielozmysłowe na lekcjach języka angielskiego 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

  
  

  

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej  

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Przedstawienie sposobów i możliwości  pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

 Modyfikowanie treści nauczania i zadań językowych pod kątem potrzeb  
i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Krystyna Juźwicka,  

Violetta Florkiewicz  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkoły podstawowej 
TYTUŁ: Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka 

angielskiego w szkole podstawowej  
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Charakterystyka kompetencji kluczowych i ich doskonalenie na lekcjach 

języka obcego 

 Modele rozwoju kompetencji kluczowych 

 Elementy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego (CLIL) 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący:  Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN   Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych 
TYTUŁ: Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka 

angielskiego w szkole ponadpodstawowej  
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Charakterystyka kompetencji kluczowych i ich doskonalenie na lekcjach 

języka obcego 

 Modele rozwoju kompetencji kluczowych 

 Elementy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego (CLIL) 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący:  Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Integrowanie sprawności językowych ucznia pod kątem 
przygotowania  do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Doskonalenie umiejętności językowych uczniów (skills, sub-skills) 

sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty 

 Dobór treści nauczania, strategie komunikacyjne, umiejętność korzystania  
z różnych źródeł informacji 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkoły podstawowej 
TYTUŁ: „British Life and Culture”: Rozwijanie kompetencji kulturowej  

w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej w świetle 
zapisów nowej podstawy programowej  

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Wzbogacanie procesu przyswajania przez uczniów języka angielskiego 

poprzez wykorzystanie elementów kulturowych i realioznawczych  

 Wykorzystanie materiałów autentycznych na lekcjach języka  angielskiego, 
poszerzanie zasobności leksykalnej uczniów 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych 

TYTUŁ: Nauczanie struktur gramatycznych i leksyki jako element 
integrowania sprawności językowych na lekcjach języka 

angielskiego w szkole ponadpodstawowej  
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Techniki bilingwalne w nauczaniu gramatyki 

  Kreatywne nauczanie słownictwa na lekcjach języka angielskiego 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego (II etap edukacyjny szkoły podstawowej, szkoły 

ponadpodstawowe) 
TYTUŁ: Nauczanie języka angielskiego w zróżnicowanych grupach 

uczniowskich 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Metodyka pracy w grupach o zróżnicowanym poziomie sprawności językowej 

 Wybrane metody i techniki kooperatywnego uczenia się 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący:  Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół 

TYTUŁ: Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia TOC  (Theory  
of Constraints) w pracy z tekstem na lekcjach języka angielskiego 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Prezentacja narzędzi myślowych TOC 

 Praca z tekstem na lekcjach języka angielskiego z zastosowaniem narzędzi 
TOC (gałązka logiczna, chmura, drzewko ambitnego celu) – rozwijanie 
umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego, wnioskowania  
i argumentowania 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący:  Krystyna Juźwicka,  

Wiesława Chlebowska  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  

ADRESAT: Nauczyciele języka obcego 
TYTUŁ: Ja i moi uczniowie pracujemy kreatywnie  

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Rozwijanie kompetencji, kreatywności i innowacyjności jako cel kształcenia 

ogólnego 

 Kreatywne ćwiczenia językowe 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka,  
Dorota Wiśniewska  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka obcego 
TYTUŁ: Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego w nauczaniu języka 

obcego – kreatywność, autonomia, motywacja  
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Identyfikacja i diagnoza zdolności 

 Tworzenie modelu pracy z uczniem zdolnym  

 Rozwijanie zdolności językowych uczniów na lekcjach języka obcego 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Krystyna Juźwicka, 
Dorota Wiśniewska  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka obcego 
TYTUŁ: Projekt edukacyjny na lekcjach języków obcych w szkole 

podstawowej  
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Projekt edukacyjny jako działanie przyczyniające się do rozwoju zarówno 

kompetencji językowej, jak i pozostałych kompetencji kluczowych  

 Rola projektu edukacyjnego w procesie realizacji nowej podstawy 
programowej 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele języka obcego 

TYTUŁ: Rozwijanie kompetencji językowych ucznia z wykorzystaniem 
metody Matthew Lipmana na lekcjach języka obcego 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:   Założenia i struktura metody 

 Zadania językowe konstruowane w oparciu o metodę Matthew Lipmana  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka,  
Dorota Wiśniewska  

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele języka obcego 

TYTUŁ: Kształtowanie postaw autonomicznych ucznia na lekcjach języka 
obcego  

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Style i strategie uczenia się  języka obcego  

 Metody i narzędzia wspierające rozwijanie postaw autonomicznych  
w uczeniu się języków obcych 

 Trening strategiczny  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: Forma bezpłatna   Realizacja: Sieradz 

 

 

  

HHHiiissstttooorrriiiaaa,,,   WWWOOOSSS   
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele historii i WOS w szkole ponadpodstawowej 

TYTUŁ: Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej  
w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE) 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

TREŚCI:  Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej  
na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele historii 

TYTUŁ: Ocenianie wspierające a rozwój wiedzy i umiejętności uczniów  
na lekcjach historii 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Pojęcie, metody oceniania wspierającego na lekcjach historii 

 Rola nauczyciela w ocenianiu wspierającym 

 Korzyści dla procesu edukacyjnego wynikające ze stosowania oceniania 
wspierającego 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nauczaniu  

historii 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Środowisko lokalne jako miejsce edukacji historycznej 

 Środowisko lokalne jako zasób edukacyjny nauczyciela historii 

 Formy działań uczniów w środowisku lokalnym 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Wykorzystanie techniki IT w nauczaniu historii 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Tablica interaktywna w nauczaniu historii 

 Dostępne w sieci materiały służące do nauczania historii 

 Przykłady projektowania lekcji z wykorzystaniem zasobów sieci 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Pamiętamy o ofiarach Intelligenzaktion (1939-1940) 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Przykłady zastosowania materiałów IPN na lekcjach historii 

  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji historycznej w tym 
z Instytutem Pamięci Narodowej jako realizacja wymogów podstawy pro-
gramowej 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Janusz Jasiński, Artur Ossowski (IPN) 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Polacy w Wielkiej Wojnie 1914-1918. Wybór źródeł dla szkół 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zastosowanie źródeł historycznych na lekcjach historii 

 Przybliżenie losów Polaków w czasie I wojny światowej 

 Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji historycznej w tym 
z Instytutem Pamięci Narodowej jako realizacja wymogów podstawy pro-
gramowej 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Janusz Jasiński, Artur Ossowski (IPN) 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Łódzkie ślady wojny polsko –  bolszewickiej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Historia społeczności lokalnych w nauczaniu a podstawa programowa 

 Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji historycznej w tym 
z Instytutem Pamięci Narodowej jako realizacja wymogów podstawy pro-
gramowej 

 Wystawa jako narzędzie nauczania historii 
 

Liczba godzin: 3  Prowadzący: Janusz Jasiński, Artur Ossowski (IPN) 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Prezentacja wystawy szkolnej „Holocaust i niemieckie obozy zagłady” 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji historycznej w tym 
z Instytutem Pamięci Narodowej jako realizacja wymogów podstawy pro-
gramowej 

 Wystawa jako narzędzie nauczania historii 
 

Liczba godzin: 3  Prowadzący: Janusz Jasiński, Artur Ossowski (IPN) 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Prezentacja wystawy „Byliśmy, żołnierze – Okręgu Łódź SZP-ZWZ-AK” 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji historycznej w tym 
z Instytutem Pamięci Narodowej jako realizacja wymogów podstawy pro-
gramowej 

 Wystawa jako narzędzie nauczania historii 
 

Liczba godzin: 3  Prowadzący: Janusz Jasiński, Artur Ossowski (IPN) 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Prezentacja materiałów dydaktycznych opracowanych przez IPN  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji historycznej w tym 
z Instytutem Pamięci Narodowej jako realizacja wymogów podstawy pro-
gramowej 

 Bohaterowie września 1939 na Ziemi Łódzkiej 

 Komiks edukacyjny „Waleczny Tadzio” por pil. Tadeusz Jeziorowski, bohater 
wojny-polsko-bolszewickiej i walk 1939 roku 

 Gra edukacyjna First to Fight 
 

Liczba godzin: 3  Prowadzący: Janusz Jasiński, Artur Ossowski (IPN) 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych 

TYTUŁ: Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej a realizowane treści  

w szkole podstawowej 

 Podstawa programowa a podręcznik do nauczania historii – funkcjonalne 
(opcjonalne) wykorzystanie 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 
 
 
 
 

MMMaaattteeemmmaaatttyyykkkaaa      
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki w szkole ponadpodstawowej 

TYTUŁ: Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej 
w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE) 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

TREŚCI:  Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej  
na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Grażyna Raźniewska,  

Joanna Wójciak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Egzamin ósmoklasisty z matematyki 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Planowanie pracy z nową podstawą programową 

 Typy zadań egzaminacyjnych 

 Ocenianie zadań egzaminacyjnych 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Odwrócona lekcja sposobem na nauczanie matematyki  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Zastosowanie  metod, form, technik, narzędzi e-edukacji  w formule lekcji 
tradycyjnej  oraz lekcji odwróconej 

 Metodyka wykorzystania nowych technologii edukacyjnych w kontekście 
prowadzenia innowacyjnych zajęć: np. Odwrócona Klas 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Ocenianie kształtujące a  podstawa programowa 

 Zapoznanie nauczycieli z technikami oceniania wspierającego 

 Zastosowanie oceniania kształtującego w praktyce 

 Doskonalenie umiejętności stosowania technik oceniania kształtującego  
w celu motywacji i rozbudzania zainteresowań uczniów 

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki 

TYTUŁ: Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Istota kompetencji kluczowych 

 Zadania nauczyciela w rozwijaniu kompetencji kluczowych 

 Czynniki wpływające na wyniki uczniów 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Planowanie pracy nauczyciela matematyki  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Obowiązek planowania pracy wynikający z rozporządzenia 

 Rozkład treści podstawy programowej na jednostki metodyczne 

 Plan pracy przydatny nauczycielowi 

 Przełożenie wymagań programowych na ocenę szkolną 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Twórcze rozwiązywanie zadań różnych typów  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Kształcenie umiejętności analizy zadań  

 Sposoby rozwiązywania zadań zamkniętych 

 Co nam dają zadanie otwarte? 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Innowacyjne techniki IT w nauczaniu matematyki zgodnie z nową 

podstawą programową 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji matematyki z wykorzystaniem  

e-podręczników, filmów z Internetu, interaktywnych zasobów edukacyjnych 
uwzględniających zapisy nowej podstawy programowej 

 Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami 
dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z uczniem zgodnie z nową 
podstawą programową 

 Tablica interaktywna i przykłady wykorzystania darmowego oprogramowania 
działającego na wszystkich tablicach z wbudowanymi gotowymi ćwiczeniami 
multimedialnymi 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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PPPrrrzzzeeedddmmmiiioootttyyy   ppprrrzzzyyyrrrooodddnnniiiccczzzeee      
 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: I grupa: nauczyciele biologii w szkole ponadpodstawowej 

II grupa: nauczyciele geografii w szkole ponadpodstawowej 
III grupa: nauczyciele chemii w szkole ponadpodstawowej 

TYTUŁ: Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej 
w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE) 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
 

 

TREŚCI:  Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej  
na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Anna Guć, Jadwiga Wysocka, 
Ewa Marciniak-Kulka,  
Małgorzata Ziarnowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 
 

 

RODZAJ FORMY: Cykl seminariów 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

TYTUŁ: O wodzie w przyrodzie 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

 

 

TREŚCI: I  Seminarium wyjazdowe – ZWiK Warta 
 Spotkanie z klimatem, czyli jak przygotować się do efektu cieplarnianego? – Sesja 

naukowa UŁ 

 Stacja Uzdatniania Wody „Sadowa” w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w  Warcie – 
ścieżka dydaktyczna przez cykl produkcji wody 

 Zagospodarowanie wód opadowych – retencja krajobrazowa i instalowanie 
przydomowych ogrodów deszczowych – terenowe zajęcia praktyczne 

 
 

II Seminarium stacjonarne – WODN  w Sieradzu 
 Znaczenie wody słodkiej i propagowanie zrównoważonej gospodarki zasobami 

wodnymi. Prezentacja rozwiązań metodycznych i działań edukacyjnych w kontekście 
nowej podstawy programowej 

 Przykłady dobrej praktyki, czyli propozycje scenariuszy zajęć i materiałów 
edukacyjnych z wodą w roli głównej, umożliwiających realizację treści podstawy 
programowej z geografii, biologii, przyrody 

 

Liczba godzin: 7 + 5  Prowadzący: dr Magdalena Frajtak-Lepczyńska, 
Anna Guć, i inni 

Koszt: 30 PLN + 20 PLN   Realizacja: Warta/Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

TYTUŁ: Zastosowanie TOC, czyli narzędzi krytycznego myślenia  
na przedmiotach przyrodniczych 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 

TREŚCI:  Poznanie narzędzi myślowych TOC 

 Prezentacja możliwości zastosowania poznanych narzędzi w rozwijaniu 
umiejętności: rozumienia i analizy tekstu, tworzenia związków przyczynowo 
– skutkowych, wnioskowania i argumentowania 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

TYTUŁ: Grywalizacja na przedmiotach przyrodniczych 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Poznanie metod grywalizacyjnych – gry terenowej, stacji dydaktycznych, gry 

edukacyjnej, quizów 

 Zadania na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jako element treści 
Edukacji Globalnej 

 Prezentacja przykładów dobrych praktyk stosowania grywalizacji podczas 
obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej i inne propozycje działań 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Agata Subczyńska, 

Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

TYTUŁ: Jak przekazać trudne treści w atrakcyjnej formie? 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Przebieg procesu uczenia się a potrzeby i możliwości współczesnego ucznia 

 Prezentacja  metod, sposobów pracy oraz przykładów pomocy 
dydaktycznych, które wyzwalają zaangażowanie i samodzielność  
w poszukiwaniu wiedzy  

 
Liczba godzin: 6   Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Wieluń/Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Seminarium wyjazdowe 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

TYTUŁ: Edukacja przyrodnicza podczas wycieczek i zajęć terenowych 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Poznanie roli i walorów przyrodniczych  Zbiornika Jeziorsko ze szczególnym 

wyróżnieniem ptaków 

 Prezentacja  możliwości dydaktycznych  zbiornika i rozlewiska Warty podczas 
seminarium wyjazdowego  

 
Liczba godzin: 6 (bez dojazdu)  Prowadzący: Anna Guć/Krzysztof Gara  

Koszt: 40 PLN  
(bez kosztów dojazdu) 

 
Realizacja: Rezerwat przyrody Jeziorsko 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
TYTUŁ: Nauczanie przez doświadczanie i eksperymentowanie 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Znaczenie doświadczania i eksperymentowania w poznawaniu i odkrywaniu 

 Organizacja i realizacja zajęć metodą badawczą w praktyce szkolnej  

 Prezentacja zastosowania Modułowej Pracowni Przyrodniczej  
na przedmiotach przyrodniczych 

 
Liczba godzin: 6   Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Wieluń/Sieradz 
 

 
 
 

FFFiiizzzyyykkkaaa      
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele fizyki w szkole ponadpodstawowej 

TYTUŁ: Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej 
w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE) 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

TREŚCI:  Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej 

 Realizacja wymagań doświadczalnych na poziomie podstawowym                      
i rozszerzonym 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Zenona Stojecka 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele fizyki, chemii, biologii, geografii oraz wszyscy zainteresowani 

TYTUŁ: Prawda na temat energetyki jądrowej 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

  

TREŚCI:  Budowa, zasada działania i bezpieczeństwo elektrowni jądrowej 

 Problem odpadów radioaktywnych 

 Awarie w przemyśle jądrowym. Rozwój techniki reaktorowej 

 Aspekty ekonomiczne energetyki jądrowej 
 

Liczba godzin: 5   Prowadzący: Pracownicy Działu Edukacji Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych w Świerku 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

  

  

WWWyyykkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiieee   ttteeeccchhhnnnooolllooogggiiiiii   iiinnnfffooorrrmmmaaacccyyyjjjnnneeejjj   

iii   kkkooommmuuunnniiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj      
 
 
 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele technologii informacyjnej w szkole ponadpodstawowej 
TYTUŁ: Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej 

w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE) 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

  

TREŚCI:  Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej  
na poziomie podstawowym 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Komputerowa obróbka zdjęć za pomocą programu Gimp 

w dydaktykach przedmiotowych 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Narzędzia do obróbki zdjęć i ich wykorzystanie 

 Zmiana rozmiaru zdjęć, korekcja kolorów, perspektywy, „czerwonych oczu”, 
retusz, usuwanie zbędnych fragmentów zdjęć, efekty specjalne 

 Wycinanie fragmentów zdjęć ich komponowanie w innej fotografii, kolaże, 
napisy ozdobne. Wykorzystanie fotografii w dydaktykach przedmiotowych 

 
Liczba godzin: 20  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Tablica interaktywna w dydaktykach przedmiotowych  

z wykorzystaniem darmowego oprogramowania działającego 
na wszystkich tablicach 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Instalacja darmowego oprogramowania działającego na wszystkich tablicach 

i dokonanie spolszczenia wbudowanych ćwiczeń multimedialnych 

 Zapoznanie z narzędziami tablicy i ich zastosowaniem 

 Przykłady zastosowania tablicy w dydaktykach przedmiotowych 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Tworzenie stron www w języku html zgodnie z nową  

podstawą programową 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Ogólne zasady projektowania stron internetowych, struktura dokumentu html 

 Formatowanie stron internetowych, wypunktowania i tabele 

 Dodawanie grafiki i hiperłączy do innych stron internetowych 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: LearningApps jako platforma do wykorzystania gotowych  
i tworzenia multimedialnych gier oraz pomocy dydaktycznych 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Korzystanie z gotowych gier i pomocy dydaktycznych. Zakładanie konta  

na platformie, tworzenie kont dla uczniów, udostępnianie klasie zasobów 
platformy i przeglądanie aktywności uczniów 

 Aplikacje do tworzenia multimedialnych gier i pomocy dydaktycznych. Two-
rzenie dowolnych krzyżówek i krzyżówek z hasłami 

 Współtworzenie i modyfikowanie projektów, udostępnianie na stronach 
www, blogach 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Programowanie w klasach IV – VIII zgodnie z nową podstawą  

programową 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Metodyka nauczania algorytmiki i programowania 

 Platformy on-line z pomocami do nauki i nauczania programowania 

 Programowanie w wybranych wizualnych językach programowania 
 Pierwsze kroki w programowaniu rozwiązań w tekstowym języku programowania 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Wykorzystanie gotowych i tworzenie interaktywnych zasobów 

edukacyjnych do projektowania innowacyjnych lekcji w każdym 
przedmiocie 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zapoznanie z gotowymi zasobami platform Learnetic do projektowania in-

nowacyjnych lekcji 

 Modyfikowanie zasobów, tworzenie własnych materiałów interaktywnych 

 Projektowanie innowacyjnych lekcji i praca na darmowej platformie do za-
rządzania klasami 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Edytor tekstu w pracy nauczyciela 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Zasady edycji tekstu, wprowadzanie i edycja tekstu, formatowanie błędnie 

sformatowanego tekstu 

 Usprawnianie pracy w edytorze, zastosowanie tabulatorów, tworzenie tabel 

 Wstawianie obiektów, obrazów, wykresów i ich formatowanie 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Nowoczesne metody realizacji nowej podstawy programowej 

sprzyjające uczeniu się z wykorzystaniem technik IT 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod 

pracy sprzyjających uczeniu się 

 Nowoczesna prezentacja zasobów wykorzystywanych w pracy nauczyciela 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 
 
 
 

 

 

 

KKKssszzztttaaałłłccceeennniiieee   zzzaaawwwooodddooowwweee   
 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele kształcenia zawodowego, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkolnictwa 
branżowego, kierownicy szkolenia praktycznego, instruktorzy PNZ 

TYTUŁ: Realizacja zajęć w oparciu o nową podstawę programową 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Kryteria weryfikacji w tworzeniu nowej jakości kształcenia zawodowego 

 Nowa organizacja zarządzania czasem w kształceniu zawodowym 

 Obowiązkowy udział pracodawców – jak organizować i dokumentować? 

 Indywidualne ścieżki kształcenia – nowe szanse rozwoju ucznia 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele kształcenia zawodowego, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkolnictwa 
branżowego, kierownicy szkolenia praktycznego, instruktorzy PNZ 

TYTUŁ: Pracodawca w szkole – szkoła pracodawcy 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Dwustronna debata pracodawców i szkół na temat wzajemnych oczekiwań 

 Prezentacja możliwości wsparcia współpracy ze strony systemu edukacji 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Nie dyktujemy – aktywizujemy.  
Metody i formy inicjowania aktywności uczniów 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Przegląd metod aktywizujących 

 Pomysły na zachęcanie ucznia do efektywnego udziału w jednostce lekcyjnej 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 

TYTUŁ: Rola motywacji w procesie nauczania i uczenia się 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Wpływ motywacji na wyniki nauczania i uczenia się oraz na zmiany  
w zachowaniu 

 Tworzenie warunków w klasie, które wzmacniają poczucie własnej wartości 
ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności oraz zachęcają  
do współdziałania w grupie 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacji 
TYTUŁ: Aktywizujące metody i techniki pracy uczące inicjatywności  

i rozwiązywania problemów 
KOMPETENCJE: MMEETTOODDYYCCZZNNOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Metody problemowe i metody zapisu graficznego 

 Metody ekspresji i impresji w oparciu o zajęcia z uczestnikami w BWA 

 Wykorzystanie metod w pracy dydaktycznej i wychowawczej 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Myśl twórczo, bądź kreatywny – ćwiczenia dla ucznia 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Pomysły na ćwiczenia rozwijające twórczy potencjał ucznia 

 Zabawy pobudzające kreatywne myślenie 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Wychowawcy klas, opiekunowie grup, nauczyciele ze stażem pracy 0-5 lat 
TYTUŁ: Szybkie reagowanie. Planowanie interwencji w rozwiązywaniu 

trudności wychowawczych 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO--MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Reagowanie  w trudnych sytuacjach wychowawczych 

 Problem jako objaw, analiza jego źródeł 
 Projektowanie bieżącej pomocy. Praca na pojedynczych przypadkach (Case study) 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawcy klas, pedagodzy  

TYTUŁ: Stres? Daję radę! O tym, jak uczyć uczniów radzenia  
sobie ze stresem? 

KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
 

 
TREŚCI:  Jak stres wpływa na zdrowie? Uczniowskie wyzwania 

 Techniki radzenia sobie ze stresem (poziom fizyczny, emocjonalny i intelek-
tualny) dla uczniów na różnych poziomach edukacyjnych 

 Planowanie zmian osobistych – narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 40  PLN  Realizacja: Sieradz 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas 
TYTUŁ: Socjometria, czyli co w klasie piszczy? 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  O czy socjometria powie, a o czym nie powie diagnozującemu? 

 Techniki badań socjometrycznych 

 Planowanie pracy z klasą w oparciu o wyniki diagnozy 
 

Liczba godzin: 7  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup 

TYTUŁ: Autorytet nauczyciela  –  jak go budować poprzez oddziaływania 
wychowawcze i wizerunek osobisty 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Co z tym autorytetem – definiowanie. Rodzaje autorytetu 

 Autorytet w oczach dzieci. Warunki autentycznego autorytetu nauczyciela 

 Kto może stracić autorytet? Jak wobec tego go budować? 
 

Liczba godzin: 7  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, którzy odbyli I cz. szkolenia w radzie pedagogicznej 
TYTUŁ: Szkolna Interwencja Profilaktyczna (część II).  Interwencja wobec 

ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Praktyczne wykorzystanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych 

 Zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych 
 Sytuacja psychologiczna uczestnika interwencji: nauczycieli, uczniów, rodziców 

 Prezentacja procesu interwencji i ćwiczenie poszczególnych jej elementów 
 

Liczba godzin: 16  Prowadzący: Ewa Ruszkowska, 
Małgorzata Bednarczyk 

Koszt: 70 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup 

TYTUŁ: Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Istota konfliktów międzyludzkich. Prezentacja swojego stanowiska i argu-
mentów w konkretnej sytuacji problemowej 

 Inicjowanie stosowania metod wychowawczych i interwencyjnych,  służących 
budowaniu klimatu otwartości i współdziałania, w zaistniałym konflikcie 

 Narzędzia TOC i arteterapia w rozwiązywaniu konfliktów 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Ruszkowska, Wiesława Chlebowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 
TYTUŁ: Współpraca z rodzicami – nowatorskie metody pracy 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Diagnoza potrzeb i oczekiwań w zakresie współpracy. Planowanie działań. 
Przykłady dobrych praktyk 

 Wykorzystanie  metod coachingu we współpracy z rodzicami 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczny 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Gry i zabawy integracyjne dla dzieci młodszych i starszych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Propozycje zabaw zapoznawczych, integrujących grupę uczniów, uczących 
współpracy 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Jak dogadać się z 30 nastolatkami i ich rodzicami? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Budowanie zespołu klasowego i kształtowanie relacji 

 Jak zapobiegać przemocy relacyjnej/wykluczeniu rówieśniczemu 
 Stosowanie języka pozbawionego przemocy 
 Propozycje godzin wychowawczych 
 Spotkania z rodzicami inaczej 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 
TYTUŁ: Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej 

Warsztat oparty jest na praktycznym przewodniku autorstwa Jimiego Larsona i Andrzeja 
Kołodziejczyka 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Zachowania uczniów, które stanowią problem dla nauczycieli – zrozumienie 
szkolnego dręczenia. Ocena problemu. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy 
rówieśniczej 

 Szkolny program przeciwdziałania zjawisku dręczenia w szkole. Pomocne 
metody pracy i treningi. Wspomaganie ofiar dręczenia i tych, którzy dręczą 

 
Liczba godzin: 20  Prowadzący: Andrzej Kołodziejczyk 

Koszt: 270 PLN  Realizacja: Sieradz 
 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty  metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Metody coachingowe wspierające ucznia w wyborze zawodu, 
 kierunku dalszego kształcenia 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  II  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Prowadzenie rozmów transformujących – budowanie zaufania i poczucia 

bezpieczeństwa. Wzbudzanie motywacji do podejmowania wyzwań 

 Zadawanie otwierających pytań. Techniki kreatywnego myślenia 

 Coaching perspektyw  –  moja przyszła praca 

 Wyrażanie uznania jako kontekst wzmacniania ucznia 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczny 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: W szkole i na wycieczce. Zbiór gier, zabaw i różnych aktywności  
w pracy z grupą 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Propozycje zróżnicowanych działań z zakresu prawidłowej komunikacji, inte-

gracji zespołu, odprężenia, ekspresji, koncentracji i twórczego myślenia 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, przedstawiciele rad rodziców,  PP-P 

TYTUŁ: Akademia wychowawców – otwarte wystąpienia 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Realizowane raz w miesiącu wystąpienia i dyskusje na określony wcześniej 

temat, prowadzone przez zainteresowanych nauczycieli/specjalistów 
 

Liczba godzin: 7x 3 godziny  Kierownik: Ewa Ruszkowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: By nie złapać się w sieć. Internetowe zagrożenia 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Charakterystyka zagrożeń wynikających z korzystania z sieci internetowej 

 Zasady bezpiecznego Internetu 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  
Koszt:  Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Konsultacje zbiorowe 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni 

TYTUŁ: ABC profilaktyki szkolnej 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Kiedy profilaktyka szkolna ma sens? 

 Które strategie działań przynoszą efekty i komu? 

 Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących. Jeśli nie ankieta, to co? 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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KKKssszzztttaaałłłccceeennniiieee   uuuccczzznnniiióóówww   zzzeee   ssspppeeecccjjjaaalllnnnyyymmmiii   pppoootttrrrzzzeeebbbaaammmiii      

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyymmmiii      
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne (blended learning) 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, oraz zaintere-

sowani powyższą tematyką 
TYTUŁ: AAC – alternatywne i wspomagające metody komunikacji: PCS, 

SPPE, PIC, Makaton w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Różne rodzaje komunikacji alternatywnej w tym PCS, SPPE, Piktogramy, Ma-

katon i inne 

 Rozwiązania praktyczne – jak wprowadzać AAC 

  Znaczenie AAC dla rozwijania kompetencji kluczowych, w tym porozumie-
wania się w języku ojczystym 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, zainteresowani 

powyższą tematyką 
TYTUŁ: Indywidualizacja w 10 polach aktywności dziecka ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi w szkole lub przedszkolu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Analiza dziesięciu pól aktywności dziecka podczas zajęć/lekcji 

 Praktyczne rozwiązania dotyczące możliwości indywidualizacji w każdym  
z dziesięciu pól aktywności pod kątem możliwości uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, zabawy, ćwiczenia, gry 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Koncentracja wymaga uwagi – ćwiczenia i zabawy dla uczniów  
z ADHD, ADD, spektrum autyzmu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Dlaczego tak łatwo się dekoncentrujemy, podłoże/przyczyny? 

 Właściwości uwagi i ich zaburzenia w poszczególnych grupach uczniów, 

 Terapia uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi – gry zabawy, ćwiczenia 
 

Liczba godzin: 7  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 



 69 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, 

specjaliści  
TYTUŁ: Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego 

 Szeroki przegląd gier, zabaw i ćwiczeń, które można wykorzystać podczas 
zajęć rewalidacyjnych do kształtowania różnych kompetencji 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele szkoły podstawowej, zainteresowani powyższą tematyką, szczegól-

nie nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Uczeń ze SPE, w tym z dyskalkulią na lekcjach matematyki –  

rozwiązania praktyczne 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Dlaczego nasz mózg najlepiej liczy bez liczb – kropla neurodydaktyki? 

 Dyskalkulia – objawy i kluczowe problemy uczniów 

 Propozycje ćwiczeń oraz dostosowania wymagań edukacyjnych w odniesie-
niu do uczniów z dyskalkulią 

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

BBBiiibbbllliiiooottteeekkkaaa   
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Jak pracować z książką obrazkową? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Książka obrazkowa w stymulowaniu rozwoju emocjonalnego, intelektualnego 

i estetycznego dzieci i młodzieży  

 Konstruowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem popularnych książek ob-
razkowych  

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów przy użyciu narzędzi 
krytycznego myślenia TOC 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Drzewko ambitnego celu, chmurka i gałąź logiczna sposobem na zaintereso-

wanie lekturą oraz kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru różnego 
rodzaju tekstów 

 Konstruowanie planów działań, próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych 
oraz ustalanie związków przyczynowo - skutkowych w oparciu o fabułę tek-
stów literackich 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani nauczyciele przedszkola i szkoły 

podstawowej 
TYTUŁ: Zastosowanie chusty animacyjnej KLANZY w pracy z tekstem literackim 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Chusta animacyjna jako rekwizyt, element scenografii, kostiumu oraz pre-

tekst do zabawy podczas słuchania baśni, bajek i opowiadań 

 Chusta animacyjna pomocą w omawianiu lektur szkolnych 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze, zajmujące się prowadzeniem konta biblioteki na Face-

booku i Instagramie 

TYTUŁ: Instagram – jak wypromować bibliotekę w nowoczesnych  
mediach? (poziom podstawowy) 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Tworzenie profilu biblioteki na Instagramie i potencjał marketingowy serwisu 

 Możliwości rozwoju kanału własnej biblioteki 

 Przykłady najciekawszych praktyk podejmowanych przez biblioteki w serwi-
sie Instagram 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Barbara Modrzejewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Nowoczesne metody promocji czytelnictwa 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Dlaczego promocja czytelnictwa jest ważna 

 Możliwości promocji tkwiące w nowoczesności (Internet – portale społecz-
nościowe, vlogi, blogi itp.), przykłady najciekawszych praktyk promocyjnych 

 Przygotowanie do tworzenia długoterminowej strategii promującej czytelnictwo 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Barbara Modrzejewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 

TYTUŁ: Szkolna biblioteka dobrym miejscem dla młodego człowieka 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Praktyczne działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego w szkole 

 Rola biblioteki szkolnej w promocji zdrowia psychicznego 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 
TYTUŁ: Pomysły na wspieranie szkolnego systemu doradztwa  

zawodowego w bibliotece szkolnej 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Działania biblioteki szkolnej w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradz-

twa zawodowego – wymiana doświadczeń 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Konsultacje zbiorowe 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze  

TYTUŁ: Ewidencjonowanie darmowych podręczników 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Ewidencjonowanie podręczników w świetle przepisów prawnych 

 Przykłady procedur wypożyczania i zwrotów oraz rozliczania darmowych 
podręczników 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Konsultacje zbiorowe 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze  

TYTUŁ: Praca w programie dla bibliotek szkolnych Mol Optivum i MOL NET+ 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Opracowanie i udostępnianie zbiorów w programie Mol Optivum i MOL NET+ 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RRRooozzzwwwóóójjj   iii   aaawwwaaannnsss   zzzaaawwwooodddooowwwyyy      
  

  
  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
 ADRESAT: Nauczyciele rozpoczynający pracę i  ze stażem nie dłuższym niż 3 lata  

TYTUŁ: Jak zbudować autorytet i dobry warsztat pracy? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Nowoczesne sposoby organizacji warsztatu pracy nauczyciela dydaktyka 

 Diagnozowanie własnych możliwości i warunków pracy pedagogicznej 

 Oddziaływanie osobowością – jak zapracować na szacunek i uznanie? 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Olgierd Neyman 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
  

  

  

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele kontraktowi 

TYTUŁ: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Aspekty prawne i procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 

 Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mia-
nowanego 

 Założenia współpracy nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu 

 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 

 Dokumentowanie realizowanych działań w okresie stażu 
 Kryteria oceny pracy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele kontraktowi 

TYTUŁ: Dokumentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego ubiegającego 
się o stopień nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:   Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego  

 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Spra-
wozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 

 Kryteria oceny pracy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego 

 Dokumenty dołączone do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjne-
go. Autoprezentacja dorobku zawodowego 

 Praktyczna prezentacja wiedzy i umiejętności przed komisją egzaminacyjną 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  

  

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele kontraktowi wszystkich specjalizacji 

TYTUŁ: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się  
o stopień awansu nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE: SPOŁECZNE 
 

 
TREŚCI:  Planowanie rozwoju zawodowego 

 Modele rozwoju zawodowego nauczyciela 

 Określenie osobistej sytuacji zawodowej, ustalenie celów rozwojowych 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

  

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele pełniący lub zamierzający pełnić  funkcję opiekuna stażu  

TYTUŁ: Jak odpowiedzialnie opiekować się nauczycielem stażystą? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wprowadzenie nauczyciela stażysty w obszar diagnozowania możliwości  

i potrzeb uczniów 

 Monitorowanie działań nauczyciela stażysty w obszarze budowania własnego 
warsztatu pracy w ramach działań związanych z awansem zawodowym 

 Wspieranie nauczyciela stażysty poprzez  odpowiedzialne usamodzielnianie 
go w procesie jego rozwoju nastawionego na rozwój uczniów 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  

Olgierd Neyman 
Koszt: 40  PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele pełniący lub zamierzający pełnić  funkcję opiekuna stażu  

TYTUŁ: Opiekun stażu – mentor w procesie 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Podmiotowość i autorytet, na gruncie profesjonalizmu zawodowego, opie-

kuna stażu 

 Mentoring jako forma odkrywania i rozwijania potencjału nauczyciela –  
stażysty 

 Wzmacnianie mistrzostwa pedagogicznego i świadomości prawnej 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Olgierd Neyman 

Koszt: 20  PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele opiekunowie  stażu  ze swoimi stażystami 

TYTUŁ: Opiekun stażysta – relacje i doskonalenie jakości pracy  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Budowanie i doskonalenie relacji stażysta – opiekun 

 Określenie priorytetów stron 

 Informacja zwrotna pracująca w obydwu kierunkach 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Olgierd Neyman 

Koszt: 20  PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

RODZAJ FORMY: seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele rozpoczynający pracę i  ze stażem nie dłuższym niż 3 lata  

TYTUŁ: Dobry start do zawodu – dekalog młodego nauczyciela z pasją 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wzmacnianie profesjonalizmu zawodowego nauczyciela – przechodzenie   

od akademizmu do pragmatyki 

 Diagnozowanie własnego potencjału twórczego i ciekawości poznawczych 

 Pasja na gruncie kompetencji kluczowych i sukcesów wychowawczych 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Olgierd Neyman 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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IIInnnnnnaaa   ttteeemmmaaatttyyykkkaaa   
  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele muzyki (historii muzyki) w szkole ponadpodstawowej 

TYTUŁ: Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej 
w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE) 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

TREŚCI:  Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej  
na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Wszyscy zainteresowani, zgodnie z nowymi regulacjami doradztwa metodycznego 

TYTUŁ: Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji doradców metodycznych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Trening umiejętności metodycznych w ujęciu nauczanie, uczenie się 

 Projektowanie, adaptacja i kierunkowy dobór programów nauczania i pro-
gramów działania 

 Podejmowanie działań związanych z efektywnością procesu dydaktyczno-
wychowawczego 

 Uwarunkowania formalne oraz dobór form pracy doradcy metodycznego  
z wykorzystaniem możliwości środowiska 

 
Liczba godzin: 40  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka z zespo-

łem trenerów 
Koszt: 200 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Dyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele j. polskiego, matematyki, j. obcego 
TYTUŁ: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty  –  czyli,  jak sprawić,  

by statystyka służyła dydaktyce 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Elementy analizy wyników egzaminu  ósmoklasisty – podstawowe wskaźniki 

statystyczne, skala staninowa i centylowa, wskaźniki łatwości 

 Ćwiczenia w obliczaniu, odczytywaniu i interpretowaniu wyników egzaminu 
(praca na wynikach egzaminu ze szkół uczestników szkolenia) 

 Formułowanie wniosków i rekomendacji do pracy dydaktycznej 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Zabawy z różnych stron świata 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Formy gier i zabaw w  różnych zakątkach  Europy i świata 

 Poznanie form rozrywki dzieci innych narodowości 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Rysowanie map myśli – sposób na efektywne uczenie się  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Mapa myśli jako szczególny rodzaj notowania – zasady tworzenia 

 Możliwości stosowania w nauczaniu i uczeniu się (kto, kiedy i gdzie?) 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Arteterapia wsparciem w rozwijaniu kompetencji  

emocjonalno – społecznych 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Pojęcie arteterapii i możliwości zastosowania w procesie dydaktyczno –

wychowawczym 

 Planowanie działań i konstruowanie scenariuszy zajęć z zakresu arteterapii, 
rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Kiedy dzieci się nudzą … są gazety do czytania i do zabaw  
kreowania 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Propozycje wykorzystania gazety jako pomocy do różnego rodzaju zabaw 

 Gazeta jako element gier językowych, ruchowych, manualnych i umysłowych 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz  
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy 

TYTUŁ: Różne formy aktywności twórczej w praktyce szkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Jak z przeciętnego ucznia wydobyć artystę? 
 Przejście od kultury nauczania do kultury uczenia się w trakcie procesu twórczego 

 Metody teatralne jako odejście od schematów lekcji 

 Szkolne dziennikarstwo – jak zrobić ZIN? 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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IIInnndddeeekkksss   nnnaaazzzwwwiiissskkk   ooosssóóóbbb   ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyyccchhh   
 

 

Bednarczyk Małgorzata  21, 66, 68 

Błaszczyk Dorota 

Chlebowska Wiesława  16, 25, 31, 35, 52, 64, 65, 71, 72, 77, 78, 79 

Chrzanowska-Czechowicz  18, 27, 36, 43, 45, 47, 48, 62, 63, 67, 68, 77, 78 
Dorota 
 

Guć Anna    21, 26, 38, 57, 58, 78 

Florkiewicz Violetta  25, 32, 37, 38, 44, 47, 49, 50, 69, 70  

Janiak Agata 

Jasiński Janusz   22, 30, 54, 55 

Juźwicka Krystyna  17, 33, 50, 51, 52, 53, 74 

Lewandowska Ilona  13, 15, 18, 20, 24, 28, 45, 46, 70 

Marciniak-Kulka Ewa  11, 17, 20, 29, 62, 73, 77 

Majer Aleksandra 

Modrzejewska Barbara 72 

Neyman Olgierd  18, 20, 29, 30, 49, 62, 68, 73, 77 

Raźniewska Grażyna  21, 22, 26, 30, 31, 55, 56 

Ruszkowska Ewa  12, 19, 20, 21, 23, 24, 64, 65, 66 

Staszak Dorota  27, 33, 36, 37, 42, 43, 44, 67 

Stojecka Zenona  56, 57 

Wiśniewska Dorota  27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 53, 63, 66, 73, 77 

Wójciak Joanna  26, 32, 44, 45, 48, 55, 59, 60, 61, 73 

Wysocka Jadwiga  14, 17, 21, 22, 29, 67 
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Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 

20 września 2019 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

www.wodnsieradz.edu.pl zakładka "zapisy na szkolenia" 

lub 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu 

ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz 

   

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE WODN 

tel. (43) 822 36 91 

wodn@wodnsieradz.edu.pl 

   

OFERTA EDUKACYJNA DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ 

www.wodnsieradz.edu.pl 

W celu usprawnienia przepływu informacji podajemy Państwu adresy e-mail: 

Informacja w sprawie zgłoszeń na formy doskonalenia  bpiesyk@wodnsieradz.edu.pl 
Tel. 43 822 52 15 

Sekretariat   wodn@wodnsieradz.edu.pl 

Dyrektor   dyrektor@wodnsieradz.edu.pl 

Wicedyrektor   wicedyrektor@wodnsieradz.edu.pl 

   

 

 

numer konta: PEKAO S.A. I O/Sieradz 

23 1240 6292 1111 0010 7001 9310 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ ROK 2019/2020 

 
Temat szkolenia: 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................... 

Osoba prowadząca: ....................................................................................................... 
 
Proponowany termin: ..................................     Proponowana liczba godzin  .................................. 
 

Nazwa szkoły/placówki: 

............................................................................................................................. ................................... 

ul. ...........................................................    kod:      .....................................     poczta:   .................................. 

Miejscowość: ...........................................................     Telefon:      .....................................  

e-mail: ............................................................................     

 

Miejscowość i data: ...................................................       ....................................................     
          podpis dyrektora szkoły/placówki 
 

 

 

Formularz zgłoszenia -  ROK 2019/2020 

KURSY - WARSZTATY  - SEMINARIA - INNE FORMY 

 

Rodzaj formy:           ........................................................................................................................... 

Tytuł: 

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ......................................................................................................................................................... 
       (WIELKIMI LITERAMI) 
 

Miejsce pracy:  .............................................................................................................................................................................. 
      (nazwa placówki) 
 

Miejscowość/ulica: ................................................................................................................... 
 
Kod: ...........................................................         Poczta:    .....................................            Telefon: ..................................... 

e-mail: ............................................................................     

Preferowane miejsce szkolenia (wstaw X): Sieradz .......... /  Wieluń: ............ 

Zawiadomienie o terminie szkolenia proszę przesłać (proszę zaznaczyć): 
□ Pocztą na adres szkoły 

□ e-mailem na adres ................................................................................................................................................. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez WODN w Sieradzu do celów związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
Przyjmuję do wiadomości, iż warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia jest dokonanie pełnej opłaty i udział w minimum 80% zajęć. 

 
...................................................          ....................................................     
    Podpis uczestnika     pieczątka szkoły         Akceptacja dyrektora szkoły 
 
Miejscowość i data    ........................................... 
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KARTA ZGŁOSZENIA  
WSPOMAGANIA SZKOŁY/PLACÓWKI 

 
 

1. Nazwa i adres placówki, nr telefonu, faxu 
 
.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

2. E –  mail 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

3. Imię i nazwisko Dyrektora 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

4. Obszar wspomagania* 

* Wypełnić jeśli szkoła zidentyfikowała obszar wspomagania w placówce (np. na podstawie wyników ewaluacji 

zewnętrznej, wewnętrznej, analizy wyników egzaminów zewnętrznych lub wpisać jeden z obszarów z naszej 

oferty) 

 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 

         ........................................................ 

                              dyrektor 

 

  

 

 


